Anteckningar styrelsemöte BiS 20180409
Martin Persson, Lena Lundgren, Ida Holmlund, Stellan Klint, Tobias Willstedt och Linus
Mannervik (som medverkade i punkt 1 och 2)
Mötet ägde rum digitalt
Sekreterare: Tobias
Mötesordförande: Martin
(Punkt 2. Har förkortats för nätpublicering eftersom den innehåller uppgifter om tidskriftens
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1. Hur organiserar vi oss framöver
Vi föreslår minst två möten per termin för styrelsen/redaktion och vid behov ytterligare
möten. Många beslut kan skötas löpandes per mejl. Därför är det också viktigt att vi svarar
på mejl i styrelsen och att vi är tydliga när vi fattat ett beslut.
Diskussion om arbetet framöver. Hemsida och tidskrift är sådant som måste göras löpande.
Årsmöte måste vi också ha. Lena driver gärna exempelvis arbetet med nationell
biblioteksstrategi och årsmötet, och tar en mer passiv roll i redaktionsarbetet. Ida är ny och
efterfrågar vägledning in i arbetet med redaktionen och styrelsen. Stellan har tagit ett större
ansvar för hanteringen av bilder och illustrationer i bis, och ser från sitt håll ett behov av fler
som är involverade i hanteringen av texter. Linus fortsätter som förr med att sätta och arbeta
med utformningen av tidskriften. Tobias vill fortsätta driva hemsidan och kan inte ta en
drivande roll i arbetet med tidskriften men vill gärna vara en del av redaktionen. Martin
fortsätter som innan och fortsätter ta ett större ansvar för texterna i tidskriften
2. Tidskriften bis (inkl. om kommande nummer)
Svårigheten under de senaste året har bland annat varit att få in texter till tidskriften. Det är
bra om hela styrelsen/redaktionen kan bidra med texter, förslag och idéer. Om vi är fler som
hjälps åt bara med att komma med förslag och ideer så är det mycket vunnet.
Vi diskuterar fördelarna med att ha ett tema till varje nummer, då det finns ett fokus som gör
det enklare att skriva och efterfråga texter.
Det kan vara hjälpsamt att ha mer fasta inslag i tidskriften.
3. Hemsidan och soc. medier
Ida och Stellan kan fungera som facebookadrmin för att hjälpa Charlotte i den rollen.
Charlotte får i uppdrag att lägga upp dem som admin.
Enkäten om socialistiska läkare som är publicerad i bis 2018:01 skulle kunna läggas upp på
hemsidan. Tobias publicerar på hemsidan.
4. Nyhetsbrev och medlemsengagemang
Tobias har skickat ut ett förslag på styrelselistan. Förslaget gillas. Nyhetsbrevet kan komma
två gånger i år men mer frekvent nästa år. Tobias ser om någon annan i föreningen kan vara
intresserad av att involvera sig i nyhetsbrevet. Adresser till intresserade kan hämtas ut från
nätverkstan, bis googlelista, eller så kan man kunna anmäla sig på bis hemsida.
5. Fråga från biblioteksbladet
Biblioteksbladet har kontaktat oss. Annika Persson som är chefredaktör för biblioteksbladet
undrar om någon från bis redaktion kan kommentera politikersvaren i BBL:s enkät. De ber
fyra branschpersoner svara. Någon från bis skulle i så fall göra det. Vi säger att vi är
intresserade.
6. Övriga frågor
7. Nästa möte

måndag 4 juni klockan 19.00.

